
UCHWAŁA NR LVI/513/2010  

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM  

z dnia 27 lipca 2010 r.  

 

w sprawie zmiany granic miasta Głogów Małopolski i jednostki pomocniczej Zabajka 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Statutu Gminy stanowiącego załącznik

do uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 marca 2007r. w sprawie uchwalenia

Statutu Gminy Głogów Małopolski (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego nr 39 poz. 1029), po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim, uchwala co następuje: 

§ 1.  1. Zmienia się granice miasta Głogów Małopolski i jednostki pomocniczej Zabajka. 

2. Zmiana granic, o której mowa w ust. 1 uchwały polega na wyłączeniu z obszaru miasta Głogów Małopolski 

części tego miasta o powierzchni 2,5404 ha składającej się z działek nr 2801/1, 2801/2, 2801/4, 2801/5, 2801/6, 

2802/8, 2802/9, 2802/10, 2859/2, i włączeniu tej części do jednostki pomocniczej Zabajka.  

3. Graficzny przebieg granic miasta Głogów Małopolski i jednostki pomocniczej Zabajka określa załącznik do 

uchwały. 

§ 2. 1. Zmiana granic, o której mowa w § 1 uchwały została pozytywnie zaopiniowana przez mieszkańców 

miasta Głogów Małopolski i jednostki pomocniczej Zabajka w trakcie przeprowadzonych konsultacji 

z mieszkańcami. 

2. Uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach było łącznie 4833 mieszkańców miasta Głogów 

Małopolski i jednostki pomocniczej Zabajka. W konsultacjach: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

- wzięło udział 157 mieszkańców uprawnionych do głosowania,

- za zmianą granic wypowiedziało się 157 mieszkańców uprawnionych do głosowania,

- przeciw zmianie granic nie wypowiedział się żaden mieszkaniec uprawniony do głosowania,

- od głosu nie wstrzymał się żaden mieszkaniec uprawniony do głosowania,

- nie oddano głosów nieważnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Karol Kamler 
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